
S U O M E N  S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N

SOPIMUSSARJA

Muu asiaMnrovvvvdiplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdystä sopimuksestaJulkaistu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2018

3/2018
(Suomen säädöskokoelman n:o 59/2018)

Valtioneuvoston asetus
diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä jär-
jestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afri-

kan kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään diplomaattisten tai konsuliedustusto-
jen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöi-
den puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (757/2017) nojalla:

1 §
Diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjes-

töissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Suomen tasavallan ja
Etelä-Afrikan tasavallan välillä Pretoriassa 21 päivänä kesäkuuta 2016 tehty sopimus tu-
lee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2018 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 27 päivänä lokakuuta 2017 ja tasavallan presi-
dentti 17 päivänä marraskuuta 2017. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 14 päi-
vänä joulukuuta 2017.

2 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voi-

massa.

3 §
Diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjes-

töissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta an-
nettu laki (757/2017) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2018.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2018.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2018

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen

Lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto
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Sopimusteksti

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN 
HALLITUKSEN JA ETELÄ-AFRIKAN 
TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ 
NIIDEN DIPLOMAATTISTEN TAI KON-
SULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄ-
LISISSÄ HALLITUSTENVÄLISISSÄ JÄR-
JESTÖISSÄ TOIMIVIEN EDUSTUSTO-
JEN TYÖNTEKIJÖIDEN PUOLISOIDEN 
ANSIOTYÖSTÄ

AGREEMENT BETWEEN THE GOV-
ERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIN-
LAND AND THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ON 
GAINFUL OCCUPATION OF SPOUSES 
OF EMPLOYEES OF THEIR DIPLOMAT-
IC MISSIONS, CONSULAR OFFICES OR 
MISSIONS TO INTERNATIONAL GOV-
ERNMENTAL ORGANISATIONS

Johdanto-osa

Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan 
tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä "osa-
puolet" ja erikseen "osapuoli"), jotka

Preamble

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the Republic of South 
Africa (hereinafter jointly referred to as the 
"Parties" and separately as a "Party");

tahtovat sallia vastavuoroisesti ja osapuol-
ten valtioiden kansallisen lainsäädännön mu-
kaisesti ansiotyön tekemisen toistensa diplo-
maattisten tai konsuliedustustojen tai kan-
sainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä 
toimivien edustustojen työntekijöiden puoli-
soille, kun työntekijät on määrätty virkatehtä-
vään toisen osapuolen alueelle, sopivat seu-
raavasta: 

desiring to authorise, on the basis of reci-
procity and subject to the domestic law of the 
respective countries of the Parties, gainful oc-
cupation of the spouses of employees of dip-
lomatic missions, consular posts or missions 
to international governmental organisations 
of one of the Parties assigned to official duty 
in the territory of the other Party, hereby 
agree as follows: 

1 artikla

Määritelmät

Article 1

Definitions

Jollei asiayhteys osoita muuta, tässä sopi-
muksessa

"konsulisopimus" tarkoittaa vuonna 1963 
tehtyä konsulisuhteita koskevaa Wienin yleis-
sopimusta;

In this Agreement, unless the context indi-
cates otherwise:

"Consular Convention" means the Vienna 
Convention on Consular Relations of 1963;

"diplomaattisopimus" tarkoittaa vuonna 
1961 tehtyä diplomaattisia suhteita koskevaa 
Wienin yleissopimusta; 

"työntekijä" tarkoittaa lähettäjävaltiosta tul-
lutta henkilöä (joka ei ole vastaanottajavaltion
kansalainen eikä asu pysyvästi vastaanottaja-
valtiossa), joka on määrätty virkatehtävään 
vastaanottajavaltioon diplomaattisen tai kon-

"Diplomatic Convention" means the Vienna 
Convention on Diplomatic Relations of 1961;

"Employee" means a person from the send-
ing State (who are not nationals or permanent 
residents of the receiving State) assigned to 
official duty in the receiving State as mem-
bers of a diplomatic mission or consular post 
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suliedustuston jäsenenä tai kansainvälisessä 
hallitustenvälisessä järjestössä toimivan edus-
tuston jäsenenä;

or as members of a mission to an internation-
al governmental organisation;

"ansiotyö" tarkoittaa
(a) puolison tekemää yksityisoikeudelliseen 

työsopimukseen perustuvaa työtä; 
(b) puolison itsenäistä ammatinharjoittamis-

ta; tai
(c) puolison itsenäistä yksityisen yritystoi-

minnan harjoittamista;
ja ansiotyön ulkopuolelle jää puolison työs-

kentely lähettäjävaltion tai muun valtion dip-
lomaattisessa tai konsuliedustustossa tai kan-
sainvälisessä järjestössä toimivassa edustus-
tossa;

"Gainful Occupation" means
(a) the carrying out by a Spouse of work 

under a private contract of service; 
(b) the independent practice of a profession 

by a Spouse; or 
(c) the independent operation of a private 

enterprise by a Spouse,
and excludes service of Spouses in a diplo-

matic mission or a consular post of the send-
ing State or other states or a mission to an in-
ternational organisation;

"puoliso" tarkoittaa työntekijän mukana 
seuraavaa henkilöä, jonka lähettäjävaltio tun-
nustaa puolisoksi kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti. 

"Spouse" means a person whom the sending 
State recognises as such in accordance with 
its domestic law, accompanying an Employ-
ee;

2 artikla

Edellytykset

Article 2

Conditions

(1) Lupa tehdä ansiotyötä vastaanottajaval-
tiossa annetaan ansiotyöhön haluaville puoli-
soille vastavuoroisesti.

(2) Puolisoille voidaan antaa lupa tehdä an-
siotyötä siitä ajankohdasta alkaen, jona ky-
seinen työntekijä saapuu vastaanottajavalti-
oon, siihen ajankohtaan saakka, jona työnte-
kijä poistuu vastaanottajavaltiosta tehtäviensä 
päätyttyä.

(1) Authorisation to engage in Gainful Oc-
cupation in the receiving State shall be grant-
ed to Spouses who wish to do so, on a recip-
rocal basis.

(2) Spouses may be authorised to engage in 
Gainful Occupation from the time of arrival 
of the Employee in the receiving State until 
the time of departure of the latter upon termi-
nation of his or her duties.

(3) Puolison lupa tehdä ansiotyötä lakkaa 
olemasta voimassa, jos puoliso ei enää täytä 
puolisoa koskevia vaatimuksia tai ei enää 
seuraa työntekijän mukana ja asu hänen kans-
saan.

(3) Authorisation for a Spouse to engage in 
Gainful Occupation shall lapse if the Spouse 
no longer meets the requirements of a Spouse 
or no longer accompanies and lives with an 
Employee.

(4) Tämän sopimuksen perusteella tehtävä 
ansiotyö ei oikeuta puolisoa jatkamaan oles-
keluaan vastaanottajavaltiossa eikä pysymään 
sellaisessa ansiotyössä tai ottamaan vastaan 
muuta ansiotyötä vastaanottajavaltiossa sen 
jälkeen, kun luvan voimassaolo on päättynyt.

(4) Gainful Occupation in accordance with 
this Agreement shall not entitle the Spouse to 
continue to reside in the receiving State, nor 
shall it entitle the said Spouse to remain in 
such Gainful Occupation or enter into other 
Gainful Occupation in the receiving State af-
ter the authorisation has lapsed.

(5) Puolison lupaa tehdä ansiotyötä ei kat-
sota henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai 
ammattipätevyyteen perustuvaksi vapau-

(5) Authorisation for a Spouse to engage in 
Gainful Occupation shall not be regarded as 
exemption from any requirements which may 
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tukseksi sellaisista vaatimuksista, joita työ-
suhteeseen voidaan tavanomaisesti soveltaa.

ordinarily apply to any employment, whether 
relating to personal characteristics, or profes-
sional or trade qualifications.

(6) Tämän sopimuksen mukainen puolison 
ansiotyö ei merkitse, että vastaanottajavaltio 
tunnustaa virallisesti puolison todistukset tai 
tutkinnot tai muun pätevyyden, jotka hän on 
saanut lähettäjävaltiossa.

(6) Gainful Occupation of a Spouse in 
terms of this Agreement shall not mean that 
the receiving State gives official recognition 
to diplomas, degrees or other qualifications 
obtained by a Spouse in the sending State.

3 artikla

Siviili- ja hallinto-oikeudellinen koskematto-
muus

Article 3

Immunity from Civil and Administrative Ju-
risdiction

Jos ansiotyötä tekevä puoliso nauttii vas-
taanottajavaltiossa siviili- ja hallinto-
oikeudellista koskemattomuutta diplomaatti-
sopimuksen, konsulisopimuksen tai muun 
hallitusten välillä sovellettavan sopimuksen 
mukaisesti, hän ei diplomaattisopimuksen 31 
artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
nauti vastaanottajavaltiossa siviili- ja hallinto-
oikeudellista koskemattomuutta tai mahdolli-
sen tuomion täytäntöönpanoon liittyvää kos-
kemattomuutta kyseisen ansiotyön yhteydessä 
syntyvässä asiassa.

A Spouse enjoying immunity from the civil 
and administrative jurisdiction of the receiv-
ing State in accordance with the Diplomatic 
Convention, the Consular Convention or any 
other agreement which may apply between 
the Governments, and who engages in Gain-
ful Occupation shall not, in accordance with 
Article 31.1(c) of the Diplomatic Convention, 
enjoy immunity from the civil and adminis-
trative jurisdiction of the receiving State or 
the execution of a possible judgment with re-
spect to any matter arising from such Gainful 
Occupation.

4 artikla

Rikosoikeudellinen koskemattomuus

Article 4

Immunity from Criminal Jurisdiction

Jos puoliso nauttii vastaanottajavaltiossa ri-
kosoikeudellista koskemattomuutta diplo-
maattisopimuksen, konsulisopimuksen tai 
muun hallitusten välillä sovellettavan sopi-
muksen mukaisesti,

(a) lähettäjävaltiota pyydetään harkitsemaan 
luopumista puolison rikosoikeudellisesta kos-
kemattomuudesta vastaanottajavaltiossa an-
siotyön yhteydessä tehtävän teon tai laimin-
lyönnin osalta; ja

(b) rikosoikeudellisesta koskemattomuudes-
ta luopumisen ei tulkita koskevan tuomion 
täytäntöönpanoon liittyvää koskemattomuut-
ta, jonka osalta edellytetään erillistä luopu-
mista.

In the case of a Spouse enjoying immunity 
from the criminal jurisdiction of the receiving 
State in accordance with the Diplomatic Con-
vention, the Consular Convention or any oth-
er agreement which may apply between the 
Governments:

(a) the sending State shall be requested to 
consider waiving the immunity of the Spouse 
from the criminal jurisdiction of the receiving 
State in respect of any act or omission arising 
from the Gainful Occupation; and

(b) a waiver of immunity from criminal ju-
risdiction shall not be construed as extending 
to immunity from execution of the sentence, 
for which a separate waiver shall be required.
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5 artikla

Verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmät

Article 5

Taxation and Social Security Regimes

Puolisoon sovelletaan vastaanottajavaltios-
sa sovellettavia verotus- ja sosiaaliturvajärjes-
telmiä kaikissa asioissa, jotka liittyvät vas-
taanottajavaltiossa tehtävään ansiotyöhön.

A Spouse shall be subject to the taxation 
and social security regimes applicable in the 
receiving State for all matters connected with 
the Gainful Occupation in the receiving State.

6 artikla

Varojen kotiuttaminen

Article 6

Repatriation of Funds

Puolisot, joilla on lupa tehdä ansiotyötä, 
saavat kotiuttaa tästä ansiotyöstä saamansa 
palkan vastaanottajavaltion alueelta vastaan-
ottajavaltion sovellettavan kansallisen lain-
säädännön mukaisesti sekä vastaanottajaval-
tiossa sovellettavien verotus- ja sosiaaliturva-
järjestelmien mukaisesti.

Spouses authorised to enter into Gainful 
Occupation may repatriate their remuneration 
for such Gainful Occupation out of the terri-
tory of the receiving State in accordance with 
the applicable domestic law of the receiving 
State and subject to the taxation and social 
security regimes applicable in the receiving 
State.

7 artikla

Menettelyt

Article 7

Procedures 

Ennen kuin puoliso voi tehdä ansiotyötä 
vastaanottajavaltiossa, lähettäjävaltion asian-
omainen edustusto ilmoittaa vastaanottajaval-
tion ulkoasiainministeriön protokollaosastol-
le, että kyseinen puoliso haluaa tehdä ansio-
työtä vastaanottajavaltiossa. Todettuaan, ettei 
laillisia esteitä ole, ulkoasiainministeriö il-
moittaa viipymättä ja virallisesti lähettäjäval-
tion asianomaiselle edustustolle, että puolisol-
la on lupa tehdä ansiotyötä vastaanottajavalti-
on kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Before a Spouse may engage in Gainful 
Occupation in the receiving State, the mission 
or consular post concerned of the sending 
State shall notify the Protocol Department of 
the Ministry for Foreign Affairs of the receiv-
ing State that such Spouse wishes to engage 
in Gainful Occupation in the receiving State. 
Upon verification of the absence of legal im-
pediments, the Ministry for Foreign Affairs 
shall promptly and officially inform the mis-
sion or consular post concerned of the send-
ing State that the Spouse is authorised to en-
gage in Gainful Occupation, subject to the
domestic law of the receiving State.
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8 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Article 8

Settlement of Disputes

Mahdolliset osapuolten väliset riidat tämän 
sopimuksen tulkinnasta tai täytäntöönpanosta 
ratkaistaan sovinnollisesti osapuolten välisillä 
keskusteluilla tai neuvotteluilla.

Any dispute between the Parties arising out 
of the interpretation or implementation of this 
Agreement shall be settled amicably through 
consultation or negotiations between the Par-
ties.

9 artikla

Sopimuksen muuttaminen

Article 9

Amendment

Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten 
keskinäisellä suostumuksella siten, että osa-
puolet vaihtavat keskenään nootteja diplo-
maattiteitse. Muutos tulee voimaan 10 arti-
klassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

This Agreement may be amended by mutu-
al consent of the Parties through an Exchange 
of Notes between the Parties through the dip-
lomatic channel. The amendment shall enter 
into force in accordance with the procedure 
established in Article 10.

10 artikla

Voimaantulo, voimassaolo ja irtisanominen

Article 10

Entry into Force, Duration and Termination

(1) Tämä sopimus tulee voimaan, kun kum-
pikin osapuoli on ilmoittanut toiselle osapuo-
lelle kirjallisesti diplomaattiteitse täyttäneen-
sä valtiosääntönsä mukaiset vaatimukset so-
pimuksen saattamiseksi voimaan. Sopimuk-
sen voimaantulopäivä on toiseksi seuraavan 
kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jäl-
keen, kun jälkimmäinen ilmoitus on vastaan-
otettu.

(1) This Agreement shall enter into force 
when each Party has notified the other in 
writing through the diplomatic channel of its 
compliance with the constitutional require-
ments necessary for the implementation 
thereof. The date of entry into force shall be 
on the first day of the second month follow-
ing the receipt of the last notification.

(2) Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, 
mutta kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopi-
muksen ilmoittamalla aikomuksestaan irtisa-
noa sopimus toiselle osapuolelle kirjallisesti 
diplomaattiteitse kuusi kuukautta etukäteen.

(2) This Agreement shall remain in force 
for an indefinite period, but may be terminat-
ed by either Party by giving six months` writ-
ten notice in advance through the diplomatic 
channel to the other Party of its intention to 
terminate the Agreement.
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Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, halli-
tustensa asianmukaisesti valtuuttamina, ovat 
allekirjoittaneet ja sinetöineet tämän sopi-
muksen kahtena alkuperäiskappaleena suo-
men ja englannin kielellä, molempien tekstien 
ollessa yhtä todistusvoimaiset.

In witness whereof, the undersigned, being 
duly authorised thereto by their respective 
Governments, have signed and sealed this 
Agreement, in two originals, in the Finnish 
and English languages, all texts being equally 
authentic.

Tehty Pretoriassa 21 päivänä kesäkuuta 
2016

Done at Pretoria on this 21st day of June 
2016

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN 
PUOLESTA 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF FINLAND 

Suurlähettiläs Petri Salo Ambassador Petri Salo

ETELÄ-AFRIKAN TASAVALLAN HAL-
LITUKSEN PUOLESTA

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Kansainvälisten suhteiden ja yhteistyön 
ministeri Maite Mashabane

Minister of International Relations and 
Cooperation Maite Mashabane
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1457-0661

7


